..................................................................................
(NAZWA FIRMY)

..................................................................................

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Zjazd 23
18-400 Łomża

(ADRES)

..................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA

…………………………………………………...
(ADRES)

....... ...........................................
(NR TELEFONU)

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie ścieków*
Na podstawie atr.6 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm. ) wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę* i odprowadzanie ścieków* dotyczącej nieruchomości/ obiektu budowlanego położonej/go
w Łomży przy ulicy ………………..……………………………………………………………………
(DOKŁADNY ADRES OBIEKTU)

Tytuł prawny do korzystania z obiektu .........................................................................................................
.

Posiadamy następujący NIP: ……………………….…… REGON……………..……………………...….
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie ……………………………………………………..…...
(PROFIL PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Przeznaczenie (charakter użytkowania) nieruchomości/obiektu ...................................................................
Pobór wody na cele : ......................................................................................................................................
w ilości około …………………………….. m3/m-c
Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków: ścieki bytowe/ komunalne/przemysłowe* ok. ………… m3/m-c
Dodatkowe źródło poboru wody TAK/NIE*

Stan wodomierza ..................

w dniu ..........................

Prosimy o przesyłanie korespondencji oraz faktur VAT na adres………………….. .………………………
(ADRES KORESPONDENCYJNY)

…………………………………………………..……………………………… …….……….…………...
Informacje dodatkowe :..….............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Przyłącze wodociągowe ( średnica:…….……, długość:……………………..…., materiał :……….…………… znajduje się
przy ulicy ……………………..…………………..………, wodomierz …… nr …………………..…….. zlokalizowany w
…….…………………………….. . Protokół odbioru technicznego ………………………….. *dotyczy nowego przyłącza )

Przyłącze kanalizacyjne ( średnica:………, długość: ……………………, materiał :……….………………… znajduje się
przy ulicy …………………………………. Protokół odbioru technicznego …………..………. *dotyczy nowego przyłącza )

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na warunkach określonych w dokumentacji
przyłączenia nieruchomości (obiektu) do sieci wod.-kan.
☐ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w celu zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23.”

....................................................................
pieczęć firmy

……………………………………….
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzono do ewidencji dnia .................................
Numer płatnika .............................................................
Numer punktu poboru ..................................................

………….......................................
Podpis pracownika MPWiK

*niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. NIP
2. REGON
3. Wypis Krajowego Rejestru Sądowego / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej*
4. Akt własności / Umowa dzierżawy*
5. …………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………..

Kf Nr 79/KM

